Kříž

Nečekaně to přišlo. Dlouhé váhání nahra
dilo rozhodnutí. Zkusím to, problesklo
ti myslí. Není možné, aby se nedostavil
užitek… linula se jako zpovzdálí slova.
Nezbývalo než vzít odvahu a vykročit.
Netrvalo dlouho a ocitl ses v domě. Zvlášt
ním, nepopsatelném. Vyvstaly smíšené
pocity, ale rozhodnutí už padlo. Dům,
před kterým jsi stál jako v Jiříkově vidě
ní, měl mnoho komnat. V každé z nich
byl kříž. Toto znamení spojovalo všech
ny pokoje, avšak při prohlídce přicházely
stále jiné a nečekané vjemy. Ale pěkně po
pořádku…
Pootevřené dveře prvního salónu samy
zvaly k návštěvě. Nebylo ti zde do zpěvu.
Se smutkem a úzkostí přišla beznaděj. Tvé
kroky proto rychle zamířily ke druhé kom
natě. V něm dopadla tíha břemene, chtěje
spočinout na tvých bedrech. Mílovými
kroky jsi upaloval k třetímu pokoji. Uvítal
tě sladkobolný prázdný soucit. Zvědavost
katapultovala tělo do čtvrté místnosti,
plné hněvu a zloby. A vztek hnal dál. Vstu
pem do pátého pokoje byl rozum zaplaven
spravedlností. Váhání zůstat přehlušil
dojem ubohosti. Ten nedovoloval setrvat,
seč zkusit ještě dál. Proto kroky poslušné

rozumu vstoupily do dveří šesté místnosti.
Tady panoval totální nezájem, prázdnota.
Naděje začala umírat, ale zůstávala ještě
pořád sedmá komnata.
Má to ještě smysl? Nebylo už toho dost,
honilo se ti hlavou. Ruka, chvěje se, páčila
kliku. S vypětím sil a obavami ruce i nohy
směřovaly k cíli. Kýžená odpověď přišla
vzápětí… Aha, procházel jsem komnata
mi svého srdce, meditoval jsi. V pokojích
byly kříže. Pocity, vjemy neb postoje ozna
čovaly přístup ke kříži. Pokud převládala
beznaděj, břemeno, falešný soucit, zloba,
spravedlnost či totální lhostejnost, pády
pod křížem byly nasnadě. Nezbývalo než
risknout. Nesmělé otevření bylo koruno
váno radostí. Tíha a trampoty sic doléha
ly, najednou padla izolovanost. Byl tu už
vztah…
Můžeš si pozvolna projít šesti komnatami.
Jsi sám, nespěchej. Buď na chvíli pravdivý
sám k sobě. Možná nikde, možná v někte
ré, možná ve vícero komnatách spatříš svůj
postoj. Jakákoli bude tvá situace, nezapo
meň na příslovečnou „sedmou komnatu“.
V ní čeká Kristus, který unese každý kříž,
i tvůj…
P. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
5. dubna – neděle
9. dubna – čtvrtek
10. dubna – pátek
11. dubna – sobota
12. dubna – neděle
13. dubna – pondělí
14. dubna – úterý
15. dubna – středa
16. dubna – čtvrtek
17. dubna – pátek
18. dubna – sobota
19. dubna – neděle

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK
BÍLÁ SOBOTA
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDEN
STVÍ), výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.
23. dubna – čtvrtek Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona
pražské arcidiecéze
25. dubna – sobota Svátek sv. Marka, evangelisty
26. dubna – neděle 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
29. dubna – středa Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky
Evropy

MALÁ KATECHEZE – Kdy symbol přestává být symbolem
Milí přátelé,
v posledním čísle Many chy
běla „malá katecheze“. Nebylo
to z toho důvodu, že bychom
ji vyřadili ze seznamu pravidel
ných okének. Jen jsme zvažo
vali, jak dále pokračovat. Od
příštího čísla by se tak měla
malá katecheze zaměřit více
na symboly, úkony a obrazy,
se kterými se v křesťanství
setkáváme skutečně velmi často, zejména
při mši svaté. Vždyť mše je „nabitá“ udá
lostmi a symbolickými gesty. A přiznejme
si, že ne vždy jim rozumíme. Proč klečí
me, vstáváme, podáváme si ruce, bijeme se
v prsa a mnoho dalšího… Kdo z nás by
dokázal tázajícímu se člověku bez problé
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mů odpovědět, proč nyní udě
lal právě toto gesto, proč ten
kněz najednou vztáhl ruce?
Nesmíme přitom zapomínat
na to, že symboly mají smysl
jen tehdy, když jim rozumí
me. Když vnímáme obě jejich
složky: viditelnou i neviditel
nou. Jinak budeme v nebez
pečí formalismu a staneme se,
promiňte mi, cvičenými opičkami, které
dělají to, co vidí u ostatních.
A tak se těšíme na setkání nad dalšími
díly naší malé katecheze, které nám snad
pomohou proniknout více do tajemství
naší víry.
(Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE
Blahoslavená Kateřina Tekakwithová
Již jméno nám naznačuje, že před sebou
máme opět světce, který rozhodně nepo
chází z našich končin. A je tomu skuteč
ně tak. Kateřina Tekakwithová je úplně
první indiánkou, která byla blahořečena.
Stalo se tak 22. června 1980 rozhodnutím
papeže Jana Pavla II.
Ještě jako malá dívka přišla Kateřina
o své rodiče a byla vychovávána příbuz
nými. Patřila ke kmeni Irokézů, což byl
tehdy skutečně velmi významný a mocný
kmen. Několikrát odmítla uzavřít sňatek,
což bylo u Indiánů velmi neobvyklé, ona
se však rozhodla žít pouze pro Boha. Ve
dvaceti letech byla pokřtěna a opustila své
rodiště. Nový domov našla na jezuitské
misijní stanici u řeky sv. Vavřince. Tam

poprvé přistoupila
ke svatému přijímá
ní a začala žít život
pokání a modlit
by. Její rozhodnutí
vyvrcholilo v roce
1670, kdy složila
slib věčné čistoty.
Kateřina ukončila svou pozemskou pouť
17. dubna 1680 a od té doby se na její pří
mluvu událo mnoho zázraků. Jako sku
tečná indiánka odpočívá i po své smrti,
neboť je pochována v Caughnawaga, což
je rezervace kmene Mohavků. Její hrob je
dodnes cílem obrovského množství pout
níků.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Velikonoční svátost smíření bude v našem kostele na Květnou neděli 5. dubna
od 14.00 do 16.30 hodin.

Velikonoční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích
5. 4. Květná neděle			
9. 4. Zelený čtvrtek		

7.30 a 9.30 – mše svaté
18.00 – mše svatá

10. 4. Velký pátek		17.00 – pobožnost křížové cesty
18.00 – Velkopáteční obřady
11. 4. Bílá sobota			 8.00 – ranní chvály + celodenní adorace
20.00 – Vigilie vzkříšení (mše svatá)
12. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně

7.30 a 9.30 – mše svaté

13. 4. Velikonoční pondělí		

7.30 a 9.30 – mše svaté
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STŘÍPKY
Ze života naší farnosti

Naše bývalá farnice a členka scholy Míša Cachová, nyní lékařka v Brně, představila na
setkání v sobotu 7. 3. 2009 Mezinárodní rodinu víry MILES JESU, v níž nyní působí.
Svoji činnost v uvedeném institutu přiblížila vyprávěním spojeným s promítáním foto
prezentace.
Ve středu 11. 3. 2009 se zájemci z řad našich farníků zúčastnili přednášky Ing. František
Kopečný z Přerova o pronásledování křesťanů v současném světě. Zajímavý výklad byl
doplněn projekcí ilustračních obrázků a map.
V sobotu 21. 3. 2009 (na první jarní den) proběhly na faře pod odborným vedením
manželů Svobodových tradiční předvelikonoční dílny pro děti i dospělé. Malovaná
vajíčka, karabáče, zápichy s velikonočními motivy, aranžované květináče a závěsy na
okna tak ozdobí nejednu naši domácnost. Všem organizátorům patří díky.

Členové redakční rady děkují všem, kteří vyplnili a odevzdali dotazník vložený v minulém čísle Many. Vaše podněty a názory se staly inspirací pro naši další práci.

Cesta do Emauz

Dva poutníci – Ježíšovi učedníci – plní
smutku a zklamání odcházejí prvního dne
po sobotě z Jeruzaléma do Emauz. Člověk,
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kterému věřili a doufali v něj, je náhle pryč.
Nezbývá, než se vrátit do obyčejného živo
ta. Jejich víra je otřesena, hořkost je vede

k tomu, aby opustili společný život v dosa
vadním společenství a šli svou cestou. Ne
jsou však lhostejní, stále se v rozhovoru
vracejí k tomu, co se právě událo. Vtom
se k nim připojí neznámý muž. Neznámý,
protože ho nepoznali. Ten naslouchá jejich
zmateným úvahám a stále ještě nepoznán
se jich vyptává. A oni se smutkem vypra
vují o smrti Krista, který, jak doufali, měl
vykoupit Izrael. Je to smutek lidí, kteří
zatím neuvěřili v Ježíšovo vzkříšení.
A tak Ježíš odhaluje poutníkům smysl
Písma a připomíná slova proroků o Mesi
áši, ale oni stále ještě nechápou. Teprve
u večeře při lámání a rozdělování chleba
se jim náhle otevírají oči a poznávají ho.
A tu se ptají sami sebe: „Což nám srdce
nehořelo, když s námi na cestě mluvil
a otvíral nám Písma?“ (Lk 24, 32 ). Pán
jejich zrakům sice mizí, ale oni znovu
nalézají svou ztracenou víru a neprodleně
se navracejí do Jeruzaléma. To mimořád

né setkání s Ježíšem učedníky „obrátilo“
zpět, najednou pociťují touhu vrátit se ke
svým druhům a svědčit o NĚM. Vrátit se
do společenství, kde je možné se s Kristem
setkávat stále.
Nejsme také někdy slabí a pochybovační
ve své víře?
Nezapomínáme, že jsme dostali milost
vylévat své srdce Ježíši, který kráčí po
našem boku?
Když nejsme dost vytrvalí, vzpomeňme na
odkaz Jana Pavla II. o Boží pomoci.
Ve své knize „Vstaňte, pojďme“ nám při
pomíná, že Boží láska nás nezatíží břeme
ny, která bychom nebyli schopni unést,
a nepožaduje splnění úkolů, které bychom
neuměli vyřešit. A když požaduje, nabízí
i neustálou pomoc.
Právě tato slova zazněla nad zavřeným Pís
mem na jeho prosté rakvi, když jsme se se
Svatým otcem 8. dubna 2005 loučili.
(Jarmila Lasoňová)

Velkopáteční modlitba v tridentské mši za naše „starší bratry“

Doporučený mimořádný mešní ritus
podle misálu užívaného do roku 1962
nazývaného též „předkoncilním“ či „tri
dentským“ vyvolal netušenou negativní
odezvu u židovské komunity.
Jedna z deseti velkopátečních přímluv je
modlitbou právě za Židy. Podle staršího
misálu zněla takto: „Modleme se i za proradné Židy, aby Bůh a Pán náš odňal clonu
z jejich srdcí, aby i oni uznali Ježíše Krista,
našeho Pána.“
Můžeme se zamyslet nad tím, proč se do
textu velkopáteční přímluvné modlitby
dostal onen biblický výraz „proradné“.
Jistě nebylo úmyslem autorů tohoto textu
urazit vyvolený židovský národ, ze které
ho vzešli také první křesťané a světci – sv.

Jakub, Jan, Maria, Veronika, Pavel aj., ale
spíše vyjádřit myšlenku – modlit se za ty,
kteří přestože ukazují mudrcům z výcho
du cestu do Betléma za narozeným Mesiá
šem, sami Jej nepřijímají.
Sám apoštol národů sv. Pavel nemyslel jen
na pohany, ale celý život se přimlouval
i za konverzi židů: „Modlím se k Bohu, aby
Izrael došel spásy“ (Řím 10,1). A spása je
to nejdůležitější, je to smysl a cíl našeho
náboženského života.
Z důvodu zlepšení vztahu mezi židy
a křesťany došlo po dlouhém vývoji ke
změně textu oné „pobuřující“ přímluv
né modlitby. V novém misálu, který byl
výsledkem pokoncilní liturgické reformy,
se modlíme takto: „Modleme se také za
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Židy. Vždyť oni jsou první, kteří poznali
jméno Hospodina, našeho Boha. Kéž ho stále
více milují a kéž věrně zachovávají smlouvu, kterou s nimi uzavřel.“
Vidíme, že text již neobsahuje stať týkající
se přímluvy za uznání Ježíše Krista jako
našeho Pána. Toto propojení a uznání
Otce i Syna je velice důležité, jelikož pla
tí: „Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom
zůstává Bůh a on v Bohu.“ (1. list Janův
4,15) a dále: „Každé vnuknutí, které vede
k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je
z Boha; každé vnuknutí, které nevede
k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak je to
duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě“ (1. list Janův
4,3). Vyprošování víry v Boha je tedy spo
jeno s vyprošováním víry v Ježíše Krista.
Jsou to spojité nádoby: „Kdo popírá Syna,
nemá ani Otce, kdo vyzná Syna, má i Otce“
(1. list Janův 2,23).
Nový postoj zaujímá k Židům Jan Pa
vel II., když je při návštěvě římské syna
gogy nazval „našimi staršími bratry“. Chtěl
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tímto napravit některé výklady Nového
zákona o židovském národě, které vzbudi
ly vůči němu nepřátelské smýšlení, vyús
ťující v násilnické antisemitské projevy.
S návratem k možnosti sloužit mimořád
nou „tridentskou“ mši svatou, uvádí papež
Benedikt XVI. celou věc do nového světla,
když nahrazuje původní formulaci novým
zněním: (1) „Modleme se za Židy, aby náš
Bůh a Pán osvítil jejich srdce a uznali Ježíše
Krista za Spasitele všech lidí.
(2) Modleme se. Všemohoucí věčný Bože,
který chceš, aby všichni lidé byli spaseni
a dospěli k poznání pravdy, dopřej milostivě,
aby se vstupem všech národů do tvé Církve
byl zachráněn i celý Izrael.“
Je zřejmé, že se papež přidržel dikce apo
štola Pavla, kterému na osudu vyvoleného
národa tolik záleželo (Řím 10,9): „Vyznášli svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve
svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
budeš spasen.“ Toto vnitřní přijetí a vyzná
ní je tedy podmínkou naší spásy!
Uvědomme si, jak hluboký význam má
tato velkopáteční modlitba. Je v tom jedi
nečné křesťanské poslání, modlit se za naše
„starší bratry“, aby přijali do svého srdce
Ježíše, jediného Spasitele. Tato příležitost
se naskýtá pouze jedenkrát v roce.
A jakou roli hrajeme my pohané v ději
nách spásy vyvoleného národa? Velkou!
Chtěl bych, bratři, říká sv. Pavel, abyste
věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud
nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen
všechen Izrael, jak je psáno:
„Přijde ze Sióna vysvoboditel,
odvrátí od Jákoba bezbožnost;
to bude má smlouva s nimi,
až sejmu jejich hříchy“
(Řím 11,25–27).

Můžeme si povšimnout, že význam toho
to „tajemství“ je obsažen i v druhé části

přímluvné modlitby ustanovené papežem
Benediktem XVI. (2)
(připravil Radim Prokop)

Svatý Václav – ochránce České země
V Klášteře Sv. Anežky České v Praze
se uskutečnila výstava „Svatý Václav –
– ochránce České země“.
Sama jsem se této výstavy začátkem března
zúčastnila. I když byl všední den – úterý,
překvapilo mě, kolik lidí
mělo o tuto výstavu zájem.
Nejednalo se jen o lidi
v důchodovém věku, ale
byly zde i celé třídy žáků,
kteří s papírem v ruce cho
dili po výstavě a zapisovali
si různé údaje do dotaz
níku, který byl na tomto
papíře uveden.
Při vstupu na výstavu bylo
promítáno video o životě sv.
Václava. Celé to bylo velice
podrobně zpracováno a i ti,
kteří se dosud o život sv.
Václava nezajímali, byli seznámeni se vše
mi souvislostmi, které se týkaly jeho osoby
i doby, ve které sv. Václav žil.
Výstava byla ve dvou sálech, kde byly
vystaveny obrazy, na kterých byl vyobra

Úděsná současnost

Zaměřme v této postní době svůj pohled
na současný svět 21. století. Jsme svěd
ky otřesné reality, jak je vše podřízeno
poptávce po blahobytu, jak je vše smě
rováno k povrchnímu životu, plytkému
využívání volného času a všeobecné pod
poře bezbřehého konzumu. Stačí navštívit
obrovská nákupní centra, v nichž tisíce
rodin o víkendech tráví „spokojeně“ veš

zen sv. Václav v různých situacích, dále zde
byly vystaveny i monstrance, které měly
nějakou souvislost s tímto světcem. Tyto
předměty byly zapůjčeny z různých sbírek,
ať již církevních či muzejních.
Z výstavy jsem měla dobrý
pocit. Zaujalo mě, že jsou
možná školy, či jednotliví
kantoři, kteří dnešní mlá
dež, třeba formou soutěže,
seznamují s našimi předky.
Je jen škoda, že výstava je
pouze v Praze a ne všichni
mají možnost ji tam navští
vit. Určitě by si zasluhovala,
aby i lidé z ostatních částí
naší země ji mohli vidět.
Hlavně by ji však měli nav
štívit mladí lidé, které naše
historie už nezajímá a ani
ve škole se na znalosti z historie neklade
žádný význam. Je to ale velká škoda, pro
tože historii své země by měl znát každý
občan a být na ni hrdý.
(Jana Svobodová)

kerý svůj volný čas, nebo si povšimnout
světových statistik o rostoucí konzuma
ci návykových a psychotropních látek.
V médiích můžeme slyšet o chamtivosti
bankovního a finančního sektoru, celosvě
tové hospodářské krizi, globálním oteplo
vání, o klonování, terorizmu, loupežích
apod. a máme před sebou tzv. „báječný
a skvělý svět“, svět, ve kterém není již mís
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to pro Boha. Vidíme snahu – nejen u nás,
ale i v ostatních státech Evropské unie
– přítomnost křesťanství, křesťanských
idejí a morálky ze společnosti vytlačit na
její okraj a do soukromí. Současně přitom
pod rouškou lidských práv se dává značný
prostor pro působení cizích kultur a ná
boženství.
Měli bychom se zamyslet i nad tím, kam
tento vývoj svobodné a demokratické spo
lečnosti směřuje a kam nás asi dovede.
Nedejme se mýlit líbivými humanistický
mi hesly o svobodě slova, tisku, o rovnosti
před zákonem, že máme volební právo,
právo vlastnit majetek, nemovitosti apod.
Vždyť už jen základní právo na život od
početí až do přirozené smrti je v naší
společnosti zpochybňováno. Parlamenty
mnoha zemí jsou ochotny hlasovat a při
jímat zákony o právu na zabíjení nenaro
zených dětí i o právu jednotlivce na ukon
čení života.
Na webových stránkách kardinál Miloslav
Vlk se vyjadřuje k nedávnému zamítnu
tí dovolání ve věci vlastnictví katedrá
ly. V článku „Zestátnění katedrály“ pou
kazuje na naši společnost a proticírkevně
laděná média, která jásají, že katedrála je
konečně v rukou státu. Dále píše: „To, co
se nepodařilo komunistickému totalitnímu
režimu v polovině 50. let minulého stole
tí, se zatím daří demokratickému režimu.
Lze doložit, že výrok Nejvyššího soudu je
v  řadě bodů v rozporu s právem. Ten, kdo
ještě trochu právně uvažuje, jistě pochopí,
v jakém nebezpečí se náš právní systém
nachází. Dnes je ve svých právech proná
sledována církev, zítra to bude jiná insti
tuce a pak třeba i jednotlivci. Takovýto
postoj je velmi nebezpečný, protože emoce
nás činí neschopnými vidět pravdu“.
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Nechci domyslet, na co stát potřebuje
katedrálu. V nedávné minulosti jsme byli
svědky, jak stát nakládal s klášterním
a církevním majetkem včetně bohoslužeb
ných objektů (poutních a klášterních
kostelů), jak nechal rozkrást umělecké
památky, jak znesvětil svatyně přeměně
né na skladiště, vepříny, traktorové sta
nice, kasárna, střelnice apod. V polovině
70. let při zájezdu do Sovětského svazu
jsme neměli možnost navštívit fungující
pravoslavné chrámy v Kyjevě, Petrohra
du a Moskvě. Tuto možnost jsme dostali
jen s průvodcem pro turisty. K prohlíd
ce určené pravoslavné kláštery a chrámy
byly přeměněny na muzea. Pouze v Gruzii
(křesťanství od 3. století) jsme měli mož
nost jako turisté zúčastnit se slavné pravo
slavné liturgie. V Petrohradě (Leningradu)
hlavní a největší pravoslavná katedrála
srovnatelná s chrámem sv. Petra v Římě
byla přeměněna na muzeum. Bohoslužby
se zde nekonaly. Dnes jsou již tyto chrá
my a kláštery předány zpět do vlastnictví
pravoslavné církve. A u nás chceme kated
rály zestátňovat a dát do rukou státu? To,
co by měl stát vlastnit (železnice, pošty,
nerostné bohatství, lesy), chce naopak stát
privatizovat a dát do soukromých rukou.
To nikomu není divné? Nikdo není proti?
Naopak církevní majetek (nás křesťanů)
je v očích veřejnosti trnem v oku. Žádný
chrám nikdy nebyl postaven jako kulturní
památka. Církevní stavby – chrámy, pout
ní místa, kapličky, kříže a Boží muka byly
vždy určeny především pro setkávání se
s Bohem, k jeho uctívání a vzdávání díků,
jsou tedy posvátnými místy, která záro
veň vnímáme i jako kulturní památky,
které jsou neodmyslitelnou součástí měst
i venkova, celé krajiny. Pamatujme na ně

a chraňme je jako dědictví otců a nedejme
si je vzít, nedejme je zpustošit. Už dost bylo
drancování a ničení. Město nebo obec bez
kostela a bez zvonů by byla smutná obec,
smutné, neutěšené, sterilní a mrtvé město.
Můžeme děkovat Bohu, že zde v Třebovi
cích díky štědrým dárcům máme krásně

opravený i důstojný chrám. Nejen mladé
generaci vzkazuji: Važme si jej jako velké
ho daru, navštěvujme jej a pečujme o něj
jako o vzácnou perlu, neboť je to místo
modlitby a setkání s Bohem.
(Stanislav Svoboda)

Čtenářská soutěž o ceny – odpovědi prvního kola

Vážení farníci,
první kolo čtenářské soutěže Many máme za sebou. Zde jsou odpovědi na první trojici
otázek z březnového čísla:
1. Archa Noemova byla postavena z goferového dřeva a měla tři patra.
2. Jan Křtitel měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu
byly kobylky a med divokých včel.
3. K uchování proměněné vody ve víno použil Ježíš na svatbě v Káně Galilejské šest
kamenných nádob.
Všem, kdo jste uspěli, blahopřejeme a přejeme chuť a soutěžní elán i do dalších kol!
redaktoři Many

VESELÝ
Hádanka:
V jaké době žijeme?
V elektrické.
Do práce jdeme s odporem, v práci sedíme v napětí
a když se dotknem vedení, tak nás kopne.
(vybral Kamil Jeroným Pálka)

OKÉNKO PRO DĚTI
Všem dětem přeji
krásné prožití Velikonoc.
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Dubnové pranostiky
»»
»»
»»
»»

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Na mokrý duben – suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Dubnový sníh rodí trávu.

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí
Trochu voda, trochu zem,
volá na tě: nechoď sem!

Listy mám a strom nejsem.

Má to hlavu jako kočka,
má to nohy jako kočka,
má to ocas jako kočka,
mňouká to jako kočka,
a není to kočka.

Velikonoční koledy
Pani kmotra z Moravy
Pani kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá uhlídáme!
Pani kmotra, nemeškejte
barevná vajíčka dejte.

Malované vajíčko
z Jižní Moravy
Malované vajíčko,
to je moje srdéčko,
dávám Ti ho z lásky,
nevracaj ho zpátky.

Slepička běhá z Berounska
Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kotálí v komoře,
slepička kdák! Vajíčko křáp!
Máte mi ho panímámo dát.

Který obrázek mezi velikonoční nepatří?

Slon ve vlaku

Pán jde se slonem do vlaku a průvodčí mu říká: „Sloni do vlaku nesmí!“ Pán se slonem
tedy odejde, namaže krajíc chleba máslem a nalepí ho slonovi na jedno ucho. Namaže si
druhý krajíc a nalepí ho slonovi na druhé ucho. Potom jde pán se slonem znovu do vlaku
a průvodčí mu říká: „Už jsem vám jednou říkal, že sloni do vlaku nesmí!“ Pán mu na to
odpoví: „Vám může být úplně jedno, co si dávám na svačinu mezi chleba!“
10

Vyrobte si jarní závěs

Z barevného papíru vystříhejte po dvou
kusech květy tulipánů a listů (podle vzoru
vpravo). Tulipány nalepujte pod sebe na
nit nebo bavlnku – délku závěsu si zvolte
sami. Můžete prokládat korálky.

Příběh o Davidovi

David byl nejmladší ze synů Išaje. To ale
neznamená, že byl zbabělec. Naopak byl
velmi odvážný. David jako kluk pásával
ovečky a měl je rád. Stejně tak, když se
později stal izraelským králem, měl rád
svůj lid.
Jako chlapec přišel do vojenského tábo
ra a tam viděl, jak se obr Goliáš posmívá
Izraelitům a Pánu Bohu. Nikdo nenašel
odvahu, aby
proti tomu
zasáhl. Ale
David věděl,
že Bůh je
s ním, a tak
Goliáši řekl:
„Poznáš, jak
silný je Bůh
Izraele.“ Přichystal si prak, vložil do něho
kámen, vymrštil ho a trefil. Nepřátelé
dostali strach.

Pomoz myšce najít správnou
cestu k sýru

Jak se chováme my, když se někdo posmí
vá našim kamarádům? Zbaběle mlčíme,
nebo se obrátíme pro pomoc k Bohu?
11

Hádanky: bláto, kniha, kocour

…z deníku želváka Oskara
Šťastný konec křížové cesty

Zanedlouho budou Velikonoce a mamin
ka s tatínkem se snaží nás na tyto veliké
svátky připravit. Nejenže malujeme vajíč
ka, pleteme tatary a pečeme beránka, ale
taky rádi s Emou chodíme na křížovou
cestu. Jednou večer, když jsem si na Ježíšo
vu cestu vzpomněl, jsem se rozplakal. Bylo
mi ho líto a bylo mi z toho nějak smutno.
Tatínek nám navrhl, že nám dovypráví
šťastný konec křížové cesty. „To, že Pán
12

Ježíš umřel,“ začal, „ještě neznamená, že
máme být smutní. Stejně jako když umře
někdo, koho máme rádi. Smrt neznamená
konec. Bůh, který nám želvičkám, dětem
a vlastně všemu dává život, ho potom
jenom přemění. Moc se na nás těší, a když
umřeme, jdeme k němu.“ „Smrt je vlastně
radostný okamžik,“ poznamená Ema a já
s ní souhlasím. Pac a pusu Oskar.
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
Se zájmem jsem si přečetla článek pana
Svobody, uveřejněný na předchozích
stránkách, v němž se zamýšlí nad dnešním
konzumním světem a také stavem demo
kracie v naší společnosti. V mnohém s ním
musím souhlasit. Chtěla bych v této sou
vislosti apelovat na nás, rodiče a prarodiče,
a vůbec na všechny pamětníky minulých
režimů. Vyprávějme svým potomkům,
jaké jsme my sami měli osobní zkušenosti
a zážitky z dob totality (případně z období
druhé světové války či první republiky),
jak to vypadalo v obchodech, ve školách,

na pracovištích, v kultuře, jaký byl ná
boženský život, jak se smýšlelo o věřících
lidech, jak byly zkreslovány historické
události… Autentické svědectví bývá nej
lepší učebnicí dějepisu.
Je to důležité především proto, aby dnešní
děti a mladí lidé dovedli alespoň mlha
vě pochopit, v jakých dobách dnes žijí,
jakých hodnot by si měli vážit a kde si nao
pak dávat pozor, aby tyto hodnoty nebyly
znovu pošlapány…
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Lidé milující moudrost
Milí přátelé,
dovolím si tak trochu navázat na minulé
okénko, kdy jsem se pokusil krátce napsat
o „filosofovi s kladivem“, tedy o Friedrichu
Nietzschem.
Bylo by asi nošením dříví do lesa hovořit
o tom, že pojem filosofie se překládá jako
láska k moudrosti. Filosofy tak můžeme
nazvat milovníky moudrosti. Spíše než
toto přirovnání však podle mého názoru
„sedí“ charakteristika filosofa jako hledače
pravdy. Osobně si takového opravdového
filosofa představuji jako člověka, který si
klade otázky po smyslu života, existence,
utrpení a má mnoho dalších „nepraktic
kých“ dotazů. No, a snaží se na ně větši
nou marně odpovědět…
Možná i proto bývají filosofové často
považováni za poloblázny nebo v horším
případě za darmožrouty a budižkničemy.

Určitě jsou mezi nimi i tací, ale tak je to
přece v každém oboru lidské činnosti. Pro
to bych to zkusil trochu obrátit. Je mezi
námi někdo, kdo si nikdy v životě nepo
ložil otázku „proč“? A nemyslím tím otáz
ku „proč nám zase zdražili benzín?“ A tak
vždy, když si položíme skutečně vážnou
otázku proč se věci dějí tak, jak se dějí,
proč je svět takový, jaký je, proč umírá
me a tisíce dalších, stáváme se sami filo
sofy. A lidé, kteří si přece jen tyto otázky
nekladou, nebo se jim vyhýbají, ty rovněž
nazývám filosofy. Vždyť i oni s nimi tímto
svým způsobem nakládají.
A jestliže jsem nazval filosofy hledači prav
dy, pak vlastně i každý z nás je takovým
hledačem. Dá se Pravda skutečně nalézt?
Může člověk definitivně objevit smysl vše
ho? Opět si dovolím krátkou úvahu. Podle
mne je Pravda něčím nekonečně přesahu
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jícím člověka, něčím mimo jeho rozumové
a jakékoli jiné schopnosti. Jsme tak maxi
málně schopni obsáhnout či zahlédnout
pouze kousek skutečné pravdy, a to ještě ze
svého místa, na základě svých zkušeností,
svého postavení ve společnosti atd. Člo
věk ani lidstvo jako celek nemá dle mého
nikdy šanci uchopit Pravdu v její plnosti
a celku. Proto také žádná pravda „nalezená
člověkem“ nemůže být definitivní. Vždy
musíme být připraveni pokorně se sklonit

před „konkurenčními pohledy na prav
du“. Všichni si snad dokážeme představit,
a historie to dokládá, jak to končí, když se
někdo cítí být majitelem pravdy.
Tím samozřejmě nechci říci, že člověk má
vše relativizovat a vzdát se svého vlastního
pohledu a přesvědčení. Spíše by měl být
otevřený k naslouchání a snad i připraven
své pravdy třeba tak trochu poopravit…
(Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Velikonoční kuřátka

Ingredience: 1 balíček dětských piškotů, čokoládová poleva, kan
dované ovoce na ozdobení; náplň: 2 lžíce másla,
3 lžíce mouč. cukru, citr. šťáva podle chuti
Změklé máslo utřeme s cukrem do pěny a po troškách přidáme
citrónovou šťávu. Připraveným krémem slepujeme vždy dvě kolečka dětských piško
tů. Čokoládovou polevou vyznačíme oči, z kandovaného ovoce vytvoříme zobáček a
hřebínek. Hotová kuřátka klademe na jeden piškot, který potřeme krémem. K piškotu
můžeme kuřátko upevnit párátkem.
Dobrou chuť přeje Jana Svobodová.

Bramborové koblihy

V troše mléka necháme vzejít 4 dkg kvasnic. Pak přimícháme ½ kg strouhaných vaře
ných brambor, ½ kg mouky, 2 vejce a sůl. Vypracujeme těsto. Necháme vykynout. Pak
vyválíme plát asi 1 cm silný, vykrajujeme kolečka a smažíme koblihy v dostatečné vrstvě
oleje.
Koblih je hodně. Doporučuji dělat z poloviční dávky, protože nejlepší jsou čerstvé.
Dobrou chuť přeje Marie Bartusková.
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